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RESUMO 

NASCIMENTO JR, Walter Uma Contribui~io Aos Micros e Pequenos 
Empresarios, atraves de um Sistema Basico e Objetivo de lnforma~oes 
Contabeis para Novos Empreendedores nas Tomadas de Decisoes. Com o 
avanyo de altas tecnologias e da ciencia nas diversas areas do mercado mundial, a 
globalizayao sinaliza que diferente de outras epocas, hoje e exigido dos cidadaos 
urn conhecimento generalizado nos mais diversos segmentos de atuac;ao. Algumas 
vezes com uma conversa em diferentes idiomas, e com grande relevancia a uma 
capacitayao mais especializada em determinado setor. Particularmente no Brasil, 
onde se investe mais no rnercado financeiro do que no rnercado produtivo, a 
capacitayao dos individuos nao e muito valorizada, por isso a mao de obra sempre 
ficou abaixo da critica. Para participar a nivel mundial, as empresas, exigem cada 
vez mais na hora de admitir dando preferencia a pessoas jovens e com experiencia. 
Observa-se que como o quadro no paise inverso, agrava-se muito a situayao dos 
individuos, porque, a cada ano sao lanc;ados no mercado muitos jovens, que saem 
das universidades sem qualquer experiencia, sornados a profissionais na faixa etaria 
acima dos quarenta anos, que estao em busca de recolocayao, mas sao 
considerados velhos, pela falta de atualizayao e jovialidade. 0 cenario das 
oportunidades e limitado e a conseqOencia e urn grande numero de desempregados 
conforme aponta pesquisa (Dieese 1998 a 2004) de que ocorreu urn aumento do 
desemprego nas principais capitais brasileiras, em media de 8,5% para cada 1.000 
pessoas. Os individuos que estao na ativa procuram de todas as forrnas manterem
se em seus empregos com dedicayao exclusiva sem tempo para se atualizar e muito 
tenso pelo risco da demissao. Aos que estao fora do mercado resta enviar 
curriculos, fazer entrevistas e ficar na esperanc;a de ser chamado. Sem proventos 
para cobrir as despesas mensais, impostos, sustento da familia e outras dividas 
contraidas. As conseqOencias economicas, financeiras e ate psicol6gicas sao muito 
serias, que com certeza afeta os individuo. Diante deste fato muitas pessoas partem 
para urn neg6cio proprio, nao pela oportunidade e sim pela necessidade. Este 
trabalho visa mostrar a esta populayao de novos empreendedores, da necessidade 
de se preparar, para iniciar urn novo neg6cio e tomar decisoes. Nao basta somente 
sonhos e boa vontade, mas sim estar consciente da real necessidade de conhecer e 
compreender atraves de urn sistema basico e objetivo de informac;oes contabeis 
para uso como ferramenta para melhor administrar e tornar decisoes acertadas para 
alcanc;arem o sucesso. 

Palavras-chaves: Micro e Pequeno empresario, Sistema de informac;ao contabil, 
Legislayao, Tomadas de Decisoes. 
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SIGLAS E ABREVIATURAS: 

AC = Ativo Circulante 

AI = Ativo lmobilizado 

AP = Ativo Permanente 

BP = Balanc;o Patrimonial 

CCP = Conta a Curto Prazo 

ORE = Demonstrativo de Resultado do Exercicio 

ELP = Exigivel a Longo Prazo 

MPE = Micros e Pequenas Empresas 

PC = Passivo Circulante 

PL = Patrimonio Uquido 

REF = Receita de Exercicio Futuro 

RLP = Realizavel a Longo Prazo 
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1. INTRODUCAO 

Com uma velocidade sem medidas os avanyos de altas tecnologias, da 

ciencia, da economia mundial entre outros fatores, tomaram conta da esfera terrestre 

em muito pouco tempo. Nao ha uma (mica resposta. Fala-se em inicio dos anos 80, 

quando a tecnologia de informatica se associou a de telecomunicayaes. Outros 

acreditam que a globalizayao comeyou mais tarde com a queda das barreiras 

comerciais. 

Nao ha uma definiyao que seja aceita por todos. Ela esta definitivamente 

na moda e designa muitas coisas ao mesmo tempo. Ha a interligayao acelerada dos 

mercados nacionais, ha a possibilidade de movimentar bilhoes de d61ares por 

computador em alguns segundos, como ocorreu nas Balsas de todo o mundo, ha a 

chamada "terceira revoluyao tecnol6gica" (processamento, difusao e transmissao de 

informayaes). Os mais entusiastas consideram que a globalizayao define uma nova 

era da hist6ria humana. 

A globalizayao diferente de outras modas atingiu da menor cidade ate as 

grandes metr6poles e exigiu urn desenvolvimento rapido na capacitayao dos 

individuos em suas funyaes diversas. Em urn curto espayo de tempo as maquinas e 

os computadores substituiram os individuo. Mas alguns individuos tiveram que 

apreender a lidar com elas, e tiveram que adquirir conhecimentos tecnicos com urn 

grau de conhecimento elevado, especializado e com atualizayoes constantes. 

Particularmente no Brasil, a globalizayao tern levado as pessoas a mudarem seus 

padroes de comportamento especialmente profissional para se adequarem as novas 

exigencias do mercado de trabalho, que alem de urn conhecimento generalizado em 
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varios segmentos, necessidade de ler, escrever e falar outros idiomas, exige uma 

graduagao em area especifica. A globalizagao nao beneficia a todos de maneira 

uniforme. Uns ganham muito, outros ganham menos, outros perdem. Na pratica 

exigem menores custos de produgao e maior tecnologia. A mao-de-obra menos 

qualificada e descartada. o problema nao e s6 individual. E urn drama nacional dos 

paises rnais pobres, que perdem com a desvalorizagao das materias-primas que 

exportam e o atraso tecnol6gico. 

0 resultado mais dramatico da crise da economia capitalista e o 

crescimento extraordinario do desemprego, fenomeno motivado por duas causas 

basicas: o progressivo declinio das taxas de crescimento economico aliado ao 

desenvolvimento tecnol6gico com aplicagao condicionada pelas rela~es de 

produc;ao caracteristicas de tal sistema. 0 problema nao e s6 social, mas sabre tudo 

economico. Com as empresas procurando abrir novas mercados para sua produgao 

e, ao mesmo tempo, recuperar as taxas de Iuera, reduzindo seus custos pelo 

aumento da exploragao dos trabalhadores, via reduc;ao de salarios, aumento das 

jornadas de trabalho e eliminac;ao dos direitos dos trabalhadores. A globalizac;ao tern 

representado o aumento do desemprego, a precarizagao dos contratos de trabalho, 

a informalidade e crescentes ataques aos direitos do cidadao. 

Os jovens saindo das universidades sem qualquer chance do primeiro 

emprego, sem experiencia profissional e senhores com experiencia em uma outra 

faixa etaria, considerados velhos, disputam as poucas vagas que o mercado oferece. 

Sao graves as consequencias economicas, financeiras e psicol6gicas destes 

individuos, porque sem proventos, dividas contraidas, despesas familiares, impastos 

e outros fatores, sofrem uma desestruturac;ao, ja que na maioria dos casas nao 
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possuem reserva de caixa ou poupanya. De fato, as duas agencias brasileiras de 

pesquisa responsaveis pelo acompanhamento sistematico do desemprego - de urn 

lado o IBGE (lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) que realiza a Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME), e, de outro o DIEESE (Departamento lntersindical de 

Estatistica e Estudos S6cio-Economicos) e a Funda~o SEADE (Sistema Nacional 

de Analise de Dados), que, juntos, realizam a Pesquisa de Emprego e Desemprego 

(PED) - vern demonstrando, de forma incontestavel, o agravamento do crescimento 

do desemprego no Brasil conforme indica a tabela 1. 

Tabela 1 
Evolu~io das taxas de desemprego- Brasil (1) e Sao Paulo (2) 1989-1999 

A no 1989 1994 1998 1999 

Desemprego 8,7 14,2 18,3 19,5 
Total- SP 

PED-
SEADEIDIEE 
SE 
Desemprego 3,4 5,1 7,6 7,8 

Aberto 
Brasil - PME-

IBGE 
Fonte: PED-SEADEIDIEESE; PME-IBGE (Apud Mattoso, 2000 p. 13) 
(1) 1999 =media Janeiro-Maio 
(2) 1999 = media Janeiro-Junho 

Variac;ao 
em% 

1999/1989 
110,3 

123,5 

Embora as taxas dos dois lnstitutos sejam bastante diferenciadas, por 

causa de seus procedimentos distintos de levantamento de dados, o que chama a 

aten~o na tabela nao somente as altas taxas de desemprego, principalmente 

quando sao considerados os criterios utilizados pelo SEADE-DIEESE, mas sobre 

tudo a evolu~o acentuada do desemprego no periodo referido, constatadas pelas 

duas lnstituic;oes: para o SEADE-DIEE e para o IBGE, 123,5%. 
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A partir dessa analise, e possivel compreender que OS trabalhadores sao, 

relativamente, menos necessaries nas empresas capitalistas e, portanto, possuem 

mais dificuldade de vender sua forc;a de trabalho, assim como possuem menos 

possibilidade de obterem sucesso ao montar urn neg6cio proprio na medida em que 

se torna cada vez mais dificil concorrer com a produc;ao de mercadorias na forma 

capitalista. A combinayao desses fenomenos implica que, na forma social capitalista, 

os trabalhadores estao se produzindo cada vez mais degradados enquanto seres 

humanos, uma vez que tern cada vez mais dificuldades de comprar seus meios de 

subsistencia, porque tern dificuldades de vender mercadorias. 

Em uma busca constante para fugir do desemprego e das dificuldades 

financeiras muitos tern encontrado no mercado informal urn meio de subsidio para 

minimizar aparentemente seus problemas. 

Brasil tern rna is de 1 0 mil hoes de Empresas na informalidade. 

A economia informal gerou, em 2003, R$17,6 bilhoes de receita e ocupou 

urn quarto dos trabalhadores nao-agricolas do Pais. 

Em outubro de 2003, existiam no Brasil 10.525.954 pequenas empresas 

nao agricolas, das quais 98%, ou seja, 10.335.962 pertenciam ao setor informal e 

ocupavam 13.860.868 pessoas. Em relayao a pesquisa anterior, de 1997, houve 

crescimento de 1 0% no numero de pequenas empresas, enquanto o numero de 

empresas do setor informal cresceu 9%, o que indica urn pequeno aumento na 

formalizac;ao. 0 aumento dos postos de trabalho nas empresas informais foi de 

cerca de 8% no mesmo periodo. Entre as unidades da federayao, Sao Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sui concentravam, juntas, 57,6% das 

empresas do setor informal de todo o Pais. Os dados sao da pesquisa de Economia 
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Informal Urbana- ECINF 2003, realizada pelo IBGE em parceria com o Sebrae, que 

traz tambem informayaes sobre as caracteristicas e aspectos financeiros dos 

empreendimentos, indicadores de formalizac;ao e acesso ao credito, alem de 

avaliayao de desempenho e perspectivas. 

Dentre as pessoas ocupadas nas empresas do setor informal, 69% eram 

trabalhadores por conta propria, 10% empregadores, 10% empregados sem carteira 

assinada, 6% trabalhadores com carteira assinada e 5% nao remunerados. Essas 

proporyaes pouco se alteraram em relayao a 1997. Na maior parte das categorias 

predominava o sexo masculino (64% do total de pessoas ocupadas), com exceyao 

de nao-remunerados, onde 64% eram mulheres - o que correspondia a 3% da 

populayao ocupada. 

Grande parte das empresas informais e de trabalhadores por conta 

propria. 

Em sua grande maioria (88%), as empresas do setor informal pertenciam 

os trabalhadores por conta propria. Apenas 12% eram de pequenos empregadores. 

Das empresas pesquisadas, 95% tinham urn (mico proprietario e 80%, apenas uma 

pessoa ocupada. 

As atividades economicas preponderantes no setor informal eram 

Comercio e Reparayao (33%), seguido de Construyao Civil (17%) e Industria de 

Transformac;ao e Extrativa (16%). Do total de pequenas empresas ligadas a 

Construyao, 99,8% eram informais. A segunda maior proporyao de empresas 

informais foi identificada entre as de Servic;os Coletivos, Sociais e Pessoais: do 

universo de pequenas empresas ligadas a essas atividades, 99,3% eram informais. 

Por outro lado, as de Atividades lmobiliarias, Alugueis e Servic;os 
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prestados as empresas apresentaram maior participagao de empresas formais 

(4,3%). 

Mais da metade das empresas informais nao faz nenhum tipo de registro 

contabil. A proporyao de empresas informais sem contabilidade aumentou. Em 2003, 

53% nao faziam nenhum tipo de registro contabil e, em 36% delas, os proprietarios 

desempenhavam essa fungao sem auxilio de contador, enquanto que, em 1997, 

essas proporgoes eram de 46% e 39%, respectivamente. As empresas de 

empregadores utilizaram mais os serviyos de contabilidade e apenas 21% nao 

registraram nada. Entre as empresas de trabalhadores por conta propria, esse 

percentual era bern superior: 57% nao registraram nada. 

Do total das empresas do setor informal, 88% nao possuiam constituiyao 

juridica, o que correspondia a 93% das empresas de conta propria e 56% das 

empresas de empregadores. Entre aquelas que possuiam constituigao juridica, 93% 

tinham receita mensa! superior a R$ 2.000,00, enquanto 72% das que nao possuiam 

esse registro recebiam em media ate R$ 1.000,00. 

Diante destes dados, observa-se que grande maioria dos individuos 

iniciam novas empresas mais pela necessidade do que pela oportunidade em nosso 

pais, e ocorre urn desproposito muito relevante com relayao a necessidade da 

ferramenta contabil. Os que procuram orientagao se deparam com varias barreiras 

que sao intransponiveis, prirneiro porque nada conhecem da ciencia contabil, depois 

o que se tern disponivel no mercado sao livros que relatam certas experiencias, nas 

consultorias o preyo e caro e os programas oferecidos sao de softs prontos, 

preparados para ramos paralelos ou semelhantes, nas universidades a exigencia de 

se ter curso superior e todos com inflexibilidade de horarios etc ... 
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Estes empreendedores, pelo desconhecimento em administrar, nao 

utilizam a ferramenta contabil e cometem graves erros em suas empresas. 

Pesquisa do SEBRAE-SP (DEZ-99) indica que, na media, do estado de 

Sao Paulo, a taxa de mortalidade das empresas e de 35% no primeiro ano de 

atividade. Em termos acumulados, e de 46%, no segundo ano e de 56% no terceiro 

ano. Ou seja, ap6s tres anos, em media, apenas 44% das empresas continuam em 

atividade. Ja o IBGE-2002 relata que somente 29% das micro e pequenas empresas 

conseguem se manter em atividade ate o quinto anode sua existencia- 71% delas 

sao fechadas antes de completar este prazo. 

Diante dos fatos observados, onde as micro e pequenas empresas podem 

obter conhecimentos contabeis minimos necessaries, basicos, precisos, confiaveis e 

de facil entendimento? 

Este trabalho visa trazer conhecimentos minimos e necessaries, atraves 

de urn sistema basico e objetivo de informayees contabeis para empreendedores 

que iniciam seu proprio neg6cio nas tomadas de decisoes, para urn gerenciamento 

mais eficaz. lndependente do grau de escolaridade e de forma~o cultural destes 

novos gestores, para que tomem conhecimento e utilizem a ferramenta contabil, 

como instrumento de apoio a oferecer uma visao mais ampla para alcanyar o 

sucesso. 

0 sistema traz aspectos importantes que vao levar estes empreendedores 

a adquirir capacidade para enfrentar os desafios bern atuais desta globalizayao, com 

iniciativas para novas oportunidades. 

Como justificativa este sistema basico e objetivo de informayoes 

contabeis, pode evitar uma serie de transtornos como: prejuizos, rna aplicayoes dos 
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recursos e outros pontos importantes que trazem conseqOencias graves, como, a 

perda do capital inicial investido, risco de descontinuidade ou enfraquecirnento de 

capital destas empresas, reduzindo sensivelmente a mortalidade das empresas. 

Este sistema basico de informar;oes contabeis, relatado de forma clara, de 

facil entendimento e simplificado, tern como objetivo oferecer uma visao mais segura 

nas tomadas de decisoes pelos novas empreendedores. 

Para obtenr;ao deste objetivo sao necessarios os seguintes passos: 

a) Levantamento do numero de natalidade e mortandade das empresas no 

Brasil em determinado periodo. 

b) Avaliar junto a 6rgaos competentes o valor de se conhecer a ferramenta 

contabil, pelos novas empreendedores. 

c) Propor o sistema basico e objetivo de informar;oes contabeis. 

d) Viabilizar o entendimento deste sistema, para maior eficacia ao iniciar urn 

novo neg6cio nas tomadas de decisoes. 

e) Relatar os beneficios que o sistema oferece, atraves dos relat6rios 

apresentados. 

1.2 METODOLOGIA 

../ Pesquisa documental e revisao bibliografica atraves de dados estatisticos 

dos efeitos da globalizac;ao de 1999 a 2003 no Brasil; 
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./ Pesquisa documental atraves de arquivos junto aos 6rgaos competentes, 

como Junta Cornercial e Sebrae, que fornecerao os nurneros de 

natalidade e mortandade das empresas entre os anos de 1999 a 2003; 

./ Revisao bibliogn1fica para estudos contabeis que dara entendirnentos 

praticos com analises dos demonstrativos de resultado das empresas. 

1.3 DESENVOLVIMENTO 

Conhecimento aos empresarios, que iniciam urn novo neg6cio, das 

necessidades de se preparar conhecendo fatores primordiais dentro da area 

administrativo-financeiras e em particular contabil basica, que venham minimizar 

erros na obten~o dos lucros e na continuidade das Micro e pequenas empresas no 

Brasii,.Baseados em varios autores de renome no cenario nacional, especialistas 

nas areas administrativa, financeira de empresas, que oferecem uma visao mais 

ampla para os procedimentos de retorno dos investimentos iniciais, descrevendo 

conceitos basicos de contabilidade, o planejamento, a administra~o e a composi~o 

de urn sistema de informac;oes. 

Este trabalho vern contribuir expondo urn sistema basico e objetivo de 

informac;oes contabeis para auxiliar nas tomadas de decisoes, onde as dificuldades 

sao maiores, quando da falta de conhecimento no dinamismo de uma organiza~o. 

0 pequeno empreendedor pode basear-se nestas informac;oes, que com certeza, 

vao facilitar a sua gestao, independente do grau de escolaridade que este possua, 

da disponibilidade de tempo, com uma linguagem facil e simplificada. 
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 CONCEITOS BASICOS 

Para que os micros e pequenos empresarios possam desempenhar com 

sucesso a sua gestao administrativa sao necessarios algumas informayoes 

estruturais basicas: 

2.1.1 CONTABILIDADE 

"Uma das ciencias mais antigas que se conhece e a Ciencia Contabil, e 

segundo os historiadores, Arist6teles, ha mais de 2.000 anos, ja refletia acerca de 

uma ciencia que controlaria a riqueza.". (CREPALDI 1995, p.19) Portanto, a 

contabilidade e uma das disciplinas mais antigas do mundo, e surgiu da necessidade 

de controlar o patrimonio das pessoas ou das empresas. Segundo alguns estudiosos 

ela foi criada no anode 1494 pelo matematico italiano, Frei Lucca Paccioli, que em 

sua obra originou-se o principio contabil " Todo lanyamento a credito, numa conta, 

faz que surja outra conta, em que e registrada a mesma importancia a debito, e vice

versa. 

Alguns autores demonstram constantes preocupayoes, particularmente, a 

nfveis empresariais da dificuldade que administradores, nao contadores, possuem 

em entender os mecanismos contabeis, segundo (SOUZA, 2003, p.15) "Mas o 

grande problema reside naquelas pessoas que nao sao contabilistas e quando 

mantiveram algum contato com a disciplina, nao foram convencidos da sua utilidade. 
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E se foram, na hora da sua assimilac;ao, perderam o interesse porque seu 

aprendizado tornou-se complicado.", conseqOentemente, causando perdas em seus 

investimentos, diz (CREPALDI 1995, p.19) "lnfelizmente, em muitas empresas este 

minimo nao existe. Tem-se como conseqOencia discussoes falhas de compreensao 

e decisoes erradas. ". 

A cultura dos empresarios que se formam da necessidade em abrir urn 

neg6cio ainda e maior, porque trazem em sua bagagem culturas e vicios, 

particularmente por que deixam seus empregos em areas burocraticas ou 

comerciais. 

2.1.2 EMPRESA 

"Empresa e urn conjunto de pessoas, comandadas e motivadas de modo 

equilibrado e eficaz por urn empresario, as quais, somando suas qualificac;oes e 

eliminando mutuamente seus defeitos, se congregam no sentido de produzir e 

comercializar urn bern ou servic;o, que atenda progressivamente as necessidades do 

seu cliente, cuja satisfac;ao permitira o pagamento permanente de uma pequena 

taxa de corretagem, chamada lucro, que propiciara o crescimento continuo e 

equilibrado do sistema" (TPD/108, 1990, p.38). 

2.1.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DA MPE 

0 empresario brasileiro que lidera hoje as micro e pequenas empresas e 

fruto de urn modo capitalista de produc;ao que se instalou no pais lado a lado com o 



12 

surto de desenvolvimento industrial e que trouxe em seu bojo uma grande energia 

empreendedora com muita coragem. 

Este empresario e bastante diferente do empresario que surge nos dias 

atuais diante da globaliza~o. pois procura no ato de montar sua empresa mais uma 

opyao do desemprego gerado por fatores conseqOentes de uma economia desleal 

para com o trabalhador brasileiro, atingindo uma faixa etaria dos 23 aos 40 anos. Os 

jovens porque saem da universidade sem qualquer experiencia, outros pela 

adequa~o das empresas a globalizayao, salarios, atualizayao profissional e idade. 

A conceituayao atual de administrayao de empresa e ter conhecimento, 

consciencia e dominio sobre as caracteristicas da idade da empresa e de seu perfil 

em funyao do tamanho. Estes t6picos podem ser chamados de vantagens e 

desvantagens - estrategias rigidas variam de empresa para empresa e de segrnento 

economico para segmento economico. No entanto, as MPE em funyao do seu porte 

e independente da sua idade (tempo de existencia) tern caracteristicas especificas, 

as quais apresentam como desvantagens: dificil acesso as fontes de credito, 

dificuldade de uniao com outros empresarios, falta de estrutura profissional, 

constante instabilidade no crescimento, falta de reconhecimento no governo, 

desprezo pelo governo brasileiro, dificuldade de "Lobby", ameaya dos concorrentes 

maiores, dificuldade de analisar a ambiencia externa, dificil processo de 

profissionalizayao, dificuldades na sucessao de comando, dificuldade de controle e 

capacitayao gerencial. As vantagens principais sao flexibilidades, mobilidade, 

decis6es rapidas, contato direto com os clientes, informabilidade comportamental, 

menor sensibilidade em epocas de crise, sentimento de familia, normalmente nao 

tern participa~o importante de mercado e baixo ponto de equilibria. 
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Segundo (Ferreira Viana, 1990, p.49) "Antes e acima de tudo entenda que 

seu objetivo e o de dar uma progressiva satisfa~o ao seu cliente, sendo que o seu 

lucro e s6 urn pre-requisito, ou uma premissa, mas deve ser buscado com afinco e 

obstina~o para urn crescimento seguro; objetivo maior do ser humano que compoe 

uma empresa". Outros itens importantes e valorizar o homem de sua empresa 

fazendo-o vestir e usar sua camisa faya o trabalhar como se estivesse 

desenvolvendo urn "Hobby", a venda nao termina com a entrega do produto, e que o 

cliente antigo e tao importante como o novo cliente, escolher urn nicho estrategico 

onde sua especializayao permita uma natural divulgayao de sua imagem, e onde 

seu campo de atua~o nao limite o crescimento de sua empresa, Trate o ser 

Humano de sua empresa como urn adulto maduro, dando chance de ele errar e 

premiando quando acertar, desenvolva sempre o seu produto, sua mentalidade 

gerencial e de seu pessoal, nao pare no tempo, dirija sua empresa de fora para 

dentro sempre analisando os efeitos da ambi€mcia externa, pare de vez em quando 

e pense na sua empresa como urn todo, mantenha obstinadamente a solidez 

financeira, nao dependa de maneira desconfortavel de nenhum subsistema ligado a 

empresa, desburocratize, seja uma empresa objetiva e simples, atuando com 

coerencia dentro de todos os espayos de sua organiza~o. 

2.1.4 CAMINHOS DESVIRTUOSOS DA EMPRESA 

Ao mesmo tempo em que e uma decisao muito importante, crescer 

significa colocar a empresa em urn processo de mutayao. 
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A administra<;ao, como ciencia e arte, tern muitos paradoxos, mas e 

exatamente na fase de crescimento que ocorre a quase totalidade dos casos de 

grandes perdas nos investimentos, diminui<;ao abrupta e muitas vezes cessa<;ao de 

atividades empresariais. 

As empresas fracassam em sua totalidade porque simplesmente 

produzem, fabricam e vendem seus produtos sem considerar que alem de entregar 

os produtos aos clientes e fundamental e de grande importancia que urn servi<;o p6s 

venda seja realizado. 

Outro fator que desvirtualiza a empresa e quando ela nao consegue 

agregar urn algo a mais no produto, com isso tiram a satisfayao dinamicamente 

atendida do cliente. Verifica-se que a desmotiva<;ao dos colaboradores criam 

barreiras do clima organizacional transformando a administrayao em uma grande 

bola de neve de efeitos negativos. A falta de mentalidade gerencial e baixo 

desenvolvimento dos produtos tambem acarretam problemas dentro da organizayao. 

Urn t6pico que merece uma analise especifica consiste na falta de 

obstinayao do empresario, pois, trabalho e suor nao sao suficientes para o exito de 

uma empresa industrial e comercial que ja tenha saido do micro porte. 

Desenvolvimento de mentalidade gerencial e de produto, e principalmente o 

entendimento da satisfa<;ao do cliente atraves da prestayao de serviyos 

complementares pelo fato que a venda nao termina no momenta da emissao da nota 

fiscal, contribui para urn caminho mal sucedido. 
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2.2. PLANEJAMENTO 

Planejamento e o ato ou efeito de planejar. Func;ao ou servic;o de 

preparayao do trabalho.Trac;ar ou fazer plano. Projetar, programar ou planificar 

(Dicionario Lingua Portuguesa, Larousse Cultural, 1992, p.873). 

2.2.1 PASSOS BASICOS PARA PLANEJAMENTO 

a) Aptidio para o Neg6cio 

Verifica-se que uma das definic;Qes importantes para as MPE , consiste na 

determinayao do neg6cio em que atua, de sua vocayao em suma, porque observa

se o sucesso empresarial tern uma vinculac;ao direta com a determinac;ao do campo 

para o qual a empresa destina seus produtos. 

A ligac;ao mercado-cliente-produto, significa que a empresa possa ter urn 

campo de atuayao limitado que permita sua especializac;ao, e, assim sua imagem 

seja divulgada de forma natural, e, ao mesmo tempo, este campo seja tao amplo que 

permita o crescirnento de seus neg6cios, e, portanto, dos seres humanos que 

compoe esta empresa. Em caso contrario quando nao existe coerencia entre a 

abertura do neg6cio e especializayao do produto, os recursos disponiveis sao mal 

aproveitados e podera ocorrer insatisfayao dos empregados e a conseqOencia sera 

de rnenores lucros. 
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b) Personalidade Empresarial 

Observa-se que e preciso ter consciencia do que vern ocorrendo no 

mundo atual, uma transformac;ao onde se cria uma estrutura cada vez mais 

vigorosa, uma sociedade fragmentada, de cunho cada vez mais pluralista, onde 

ocorre uma constante divisao da populac;ao em clas, associac;6es, clubes, grupos, 

que se agrupam com urn tim comum. lsto e importante para a empresa no 

aproveitarnento e oportunidade para dar aos empregados a formac;ao de uma 

congregac;ao, onde se desenvolva urn espirito de familia e ocorra a uniao 

simbiontica empregado-empresa. 

Quando este sentimento familiar chega aos empregados, naturalmente a 

empresa ganha novas degraus na escala de nobreza e passa efetivamente a ser 

tratada como urn superser-humano. Neste momenta, passa a ter sentido total dotar 

este superser de uma personalidade. Desta maneira , os empregados da empresa 

sentirao urn sistema mais forte, e acabarao mais motivados e mais felizes por 

consequencia ofertando maior produtividade. 

Os empregados devem conhecer as hist6rias da empresa, seguir os 

padroes estabelecidos, sentir certo paternalismo por parte do executivo, que deve 

ser seguro e competente, saber os verdadeiros objetivos da empresa, quando inicia 

na empresa e importante fazer urn mergulho corporative, a comunicac;ao 

permanente e pertinente, comprometimento e a criac;ao de comites multidisciplinares 

compativeis com o tamanho da empresa para entendimento do espirito da empresa. 
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c) Determina~io do Porte 

As limitayaes e ambic;oes devem se cruzar para determinar o tamanho 

ideal para empresa. Muitos empresarios nao conseguem definir este conceito e sao 

levados a uma serie de conflitos pessoais que levam a empresa a fracassar. Ser 

grande quando sua mentalidade e pequena ou ser pequeno quando a estrutura e 

somente adequada para uma empresa mais sofisticada sao pontos extremos de urn 

leque muito profundo de reflexoes. 

2.2.2 OBJETIVOS E MET AS 

Verifica-se que ap6s determinar os pilares basicos do planejamento da 

empresa, ou a vocayao do neg6cio, credo ou personalidade e definic;ao do porte, se 

esta apta para discriminar em termos estritamente praticos as pr6ximas etapas do 

processo de planejamento. Os conceitos tecnicos e ate aspectos te6ricos do 

planejamento empresarial consideram uma serie de outros nomes, tais com filosofia, 

diretrizes, missao e outros. 

2.2.2.1 DETERMINACAO DOS OBJETIVOS 

Objetivos constituem grandes alvos a serem atingidos pela empresa, 

tendo em sua substancia urn conteudo de teor mais qualitativo. Podem ser de Iongo 

e rnedio prazo. 
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Para melhor entendimento dos objetivos segue exemplos: 

a) Tornar-se uma empresa com produto e tecnologia reconhecida no rnercado; 

b) Situar-se entre a 10° e a 15° empresa do mercado; 

c) Ter seu pessoal identificado integralmente como clima organizacional; 

d) Ter niveis de dependencia confortaveis dos subsistemas ligados a empresa. 

2.2.2.2. OBJETIVOS DE LONGO PRAZO 

Nao se deve falar em numeros para estabelecer os objetivos de Iongo 

prazo, porque, seria colocado com valores exagerados, o que poderia deixar a 

empresa vulneravel a qualquer desvio de numeros a priori. Dentro da forma mais 

atual de pensar, os objetivos de Iongo prazo sao trayados com a filosofia de 

desenhar os contornos da empresa futura sem que sejam levados em considera9ao 

fatos conjunturais, ou externos, que possam vir a prejudicar o atingi rnento dos alvos 

colocados. Como ja foi visto anteriormente, a PME, tern uma grande vantagem 

estrategica sobre as grandes empresas, porque elas dependem muito mais das 

for9as internas e da propria obstina98o dos empresarios do que dependencia de 

fatos. 

2.2.2.3. OBJETIVOS DE MEDIO PRAZO 

Especificamente para as PME, observa-se que sempre deve se 

estabelecer urn elo de liga<;ao dentre as defini96es estruturais de Iongo prazo, que 

constitui urn carater basicamente qualitativo, com as metas de curto prazo voltadas 
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sensivelmente para uma orientac;ao quantitativa; ja na pratica notamos uma visao 

mais proxima do horizonte definitivo para urn mais proximo. Assim sendo, sempre e 

importante trayar e delinear os principais objetivos da empresa para urn periodo de 2 

a 3 anos, de acordo com as caracteristicas de cada empreendimento de per si. 

2.2.3. DETERMINACAO DAS MET AS 

Metas constituem, tambem, alvos a serem atingidos pela empresa tendo 

em sua substancia urn conteudo mais quantitativa. Para melhor entendimento segue 

exemplos: 

a - Atingir 2% de participayao de mercado 

b - Diminuir a dependencia do fornecedor para 20% de compras de material. 

c - Aumentar a rentabilidade sobre vendas de 7% para 8%. 

d - Conquistar mais 25 clientes novos no segmento X. 

2.2.3.1 METAS DE CURTO PRAZO 

Verifica-se que a intenyao ao apresentar o processo pratico de 

planejamento empresarial consiste em simplificar ao maximo a terminologia das 

palavras. Na verdade, os compendios teoricos sobre esta materia normalmente 

apresentam uma infinidade de termos e alguns servem mais para causar confusao 

do que para atuar como urn agente de melhoria gerencial. 

Primeiramente, planejar a curto prazo significa estabelecer com 

antecipayao uma linha mestra ou uma trilha basica de atuac;ao da empresa. 
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Antecipayao, portanto urn conceito que substituem integralmente o sentido do termo 

planejarnento e vice versa. 

Ao antecipar urn fato futuro, a PME , ten~ condiyaes de atuar com urn 

nivel infinitamente maior de frieza de raciocinio, e evidente adotar rnedidas com 

velocidade mais compativel com a realidade do mundo atual. A segunda angustia 

eliminada pela elaborayao eficaz do planejamento consiste em minimizar as duvidas 

sabre o posicionamento dinamico da empresa. Finalmente, urn terceiro elemento de 

grande importancia, consiste na possibilidade que ele acarreta de corrigir o rumo da 

empresa, em tempo habil, para a retomada da rota das metas preestabelecidas. 

"Pianejarnento puro e exercicio te6rico academico; Controle e mera estatistica; 

Planejamento e controle nao sao suficientes". 

0 importante e planejar, "controlar e corrigir" (TPD/108, 1990, P.105) 

2.3 ADMINISTRACAO 

2.3.1 ADMINISTRA«;AO EMPRENDEDORA - ENTREPRENEURSHIP 

0 empreendimento se baseia nos mesmos principios, tanto se o 

empreendedor e uma grande instituiyao existente ou se e urn individuo que esta 

comeyando seu neg6cio sozinho. Nao faz diferenc;a alguma se o empreendedor e 

uma empresa ou uma organizayao de servic;o publico sem fins lucrativos, nem 

sequer se o empreendedor e uma instituic;ao governamental ou nao governamental. 

As regras sao quase as mesmas, as coisas que funcionam sao quase as mesmas, 

como sao os tipos de inovayao onde procura-los. Em cada caso ha uma disciplina 

que poderiamos chamar de Administrayao empreendedora. 
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No entanto, a empresa existente enfrenta problemas, limita9oes e 

restriyaes diferentes do empreendedor s6, e precisa aprender coisas diferentes. A 

empresa existente, para super-simplificar sabe como administrar, mas precisa 

aprender como ser empreendedora e como inovar. A instituiyao de serviyo publico 

sem fins lucrativos, tambem enfrenta problemas diferentes, e tern necessidades 

diferentes. E o neg6cio novo de risco precisa aprender como ser empreendedor e 

como inovar, mas acima de tudo aprender como administrar. 

Para cada urn desses tres: 

./ a empresa em atividade; 

./ a instituiyao de servi9o publico; 

./ a nova empresa de risco. 

E preciso desenvolver urn guia especifico para a pratica do 

empreendimento. 0 que cada urn tern que fazer? Para o que cada urn tern que estar 

atento? E o que, para cada urn, sera melhor evitar. 

A nova empresa de risco, que e a que nos interessa no mornento, 

continua ser urn dos principais veiculos para a inovayao, como tern sido em todos os 

principais periodos empreendedores, e hoje e, mais uma vez, na nova economia 

empreendedora. Nao ha, realmente, falta de possiveis empreendedores e nem de 

novos empreendimentos. Mas a maioria deles tern muito a apreender sobre 

administrayao empreendedora e tera que aprender para poder sobreviver. 

Existem exemplos suficientes a nossa volta da pratica bern sucedida do 

empreendimento para viabilizar uma apresenta9ao sistematica da administra9ao 

empreendedora, que e tanto pratica como te6rica, e tanto descri9ao como 

prescri9ao. 
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2.3.2. CONHECIMENTOS CONTABEIS 

Como novos empreendedores, a competencia, independente da area de 

atuayao profissional deve ser acompanhada de muita criatividade e percepyao para 

alcanyar metas e resultados altamente expressivos. Pode-se observar que para 

muitas pessoas e dificil administrar financeiramente suas pr6prias vidas, 

particularmente em urn pais como o Brasil, com varios pianos economicos, pacotes 

que faz uma economia muito instavel. Agregado a isto a cultura e falta de 

conhecimentos contabeis, adaptayao a empreendimentos, acomodayao de 

profissionais de contabilidade e velocidade que coisas acontecem, faz com que nao 

se utilizem ferramentas importantes como a contabilidade na administrayao das 

empresas, porque s6 apresenta fatos passados, e em nada vai ajudar para 

posicionamentos futuros, a nao ser como dados estatisticos e experiencias nas 

diversas situayoes. E evidente que nao se precisa fazer urn curso de contabilidade 

para entende-la nos minimos detalhes, mas e fundamental conhecermos fatores 

basicos, que em parceria com o profissional contabil sera de grande valia em nossa 

administrayao especialmente no ato da tomada de decisoes. 

"Eu vejo coisas que existem e me pergunto: por que? Eu penso em coisas 

que nao existem e me pergunto: por que nao?" George Bernard Shaw 

Segundo (SOUZA, 2003, P.16) "Acredito que, a maioria das vezes, o 

problema nao esta na tecnica de ensinar, que pode ser perfeita, mas encontra-se na 

propria convenyao dos registros contabeis, feita de maneira contraria aos costumes 

populares, provocando assim uma certa repulsa aos nao contadores, quando 

buscam o aprendizado na linguagem universal dos neg6cios" 
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E extremamente importante o conhecimento basico como: creditar e 

somar, debitar e diminuir, e que o patrimonio e igual a bens, direitos e obrigac;oes, 

isto e uma linguagem universal, e a contabilidade brasileira adota o modelo norte 

americana, em sintese tudo contribui para o aprendizado basico, o que nao se pode 

ter e preguic;a. 

2.3.3. ADMINISTRACAO DOS RISCOS 

Viver e sempre arriscado. Se voce sair de casa para dar uma simples 

caminhada, ja estara enfrentando alguns riscos. Urn atropelamento ou urn assalto 

podem mudar sua vida totalmente. 

"A palavra risco deriva do italiano risicare que significa ousar. Risco e uma 

escolha e nao urn destino (Peter Bernstein) 

Se voce recebe exatamente o que esperava de uma aplicac;ao financeira, 

voce esta trabalhando livre de risco. Entretanto, todos os investimentos trazem 

surpresas decorrentes de eventos inesperados. Risco e a parcela inesperada do 

retorno de urn investimento. Os tipos de riscos em sua essencia podem ser: risco de 

neg6cio, risco de mercado, risco de credito, risco de liquidez e risco de perda do 

poder de compra. 
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2.3.3.1 RISCO DE NEGOCIO 

Algumas surpresas sao especificas de cada tipo de investimento. 

Suponha que voce tenha adquirido ayi)es da Brahma. As consequencias de sua 

fusao com a Antartica deverao impactar apenas os acionistas das duas empresas. 

No caso de urn im6vel, a abertura de uma boate em frente a sua casa e 

algo que tera consequencias para voce, mas que nao vai afetar o pre9o dos im6veis 

do outro lado da cidade. 

Se, em 1990 voce tivesse investido as suas economias nas ayi)es do 

Mappin ou da Mesbla, hoje voce nao teria mais nada. Essas empresas de varejo 

enfrentaram grandes dificuldades e fecharam as portas. Os acionistas perderam 

todos os investimentos nessas ayi)es, estaria contrariando a estrategia de s6 investir 

em a9oes atraves de carteira muito diversificada, pulverizando o dinheiro entre 

dezenas de empresas. A diversifica~o e o melhor antidoto contra o Risco do 

Neg6cio. 

2.3.3.2. RISCO DO MERCADO 

Algumas surpresas sao mais genericas e decorrem de noticias sobre a 

macroeconomia brasileira, como por exemplo, uma alta nas taxas de juros, que deve 

reduzir os pre90s das ayi)es em geral, mais suavemente , dos im6veis tambem. 

Outras dizem respeito ao comportamento da economia mundial, como por 

exemplo, uma recessao nos Estados Unidos. Em urn mundo globalizado, isso tera 

consequencias imediatas na economia de quase todos os paises. Tal tipo de risco e 

nao diversificavel. Por mais que voce tente diversificar suas aplica9oes, voce nunca 
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estara completamente livre dele. Existe urn limite para diversificagao. 0 risco de 

rnercado e urn rico Nao-Diversificavel. 

Assim, quando voce tiver que vender urn ativo, talvez tenha que aceitar 

urn prec;o inferior ao que pagou. Os prec;os das ac;oes, do d61ar, do ouro, e ate dos 

im6veis flutuam diariamente. Esses prec;os sao determinados pela lei da oferta e da 

procura. Se houver mais compradores do que vendedores, os prec;os sobem. Caso 

contrario, os prec;os caem. 0 que determina essa proporgao entre compradores e 

vendedores e os principais determinantes. Mas, no curto prazo, os mercados sao 

muito instaveis. Urn boato, urn escandalo politico ou urn acidente sao capazes de 

mover o rnercado inteiro. Por isso e importante que voce isole desses exageros do 

curto prazo. 

2.3.3.3. RISCO DE CREDITO 

E o risco que voce corre ao emprestar dinheiro a uma pessoa ou 

empresa. Talvez elas nao honrem o compromisso de lhe pagar de volta. lsso pode 

acontecer tambem quando voce compra urn CDB (certificado de deposito bancario) 

banco que venha ser liquidado. No Brasil existe o FGC (fundo garantidor de 

creditos). Ele da uma protegao para os depositos a vista o RDB, o CDB e a 

caderneta de poupanc;a ate o valor total de R$ 20.000,00 por depositante, por 

instituic;ao financeira. Se voce tern depositado no banco urn valor superior a esse, 

analise com mais criterio a seguranc;a do banco e pense em diversificar, abrindo 

contas em outras instituic;oes. 
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Os Fundos de lnvestimento Financeiros nao sao cobertos pelo FGC. Eles 

sao considerados pessoas juridicas separadas do banco que apenas faz o papel de 

administrador de fundo. Os cotistas sao os verdadeiros proprietarios do fundo e 

podem a qualquer momento, mudar o administrador. 

2.3.3.4. RISCO DE LIQUIDEZ 

0 conceito de Liquidez e uma referencia ao prazo e ao custo com que urn 

investimento se transforma em dinheiro vivo. As notas e moedas em seu bolso sao 

considerados ativos perfeitamente liquidos. lm6veis sao bens pouco liquidos; 

neg6cios pr6prios sao, geralmente, ainda menos liquidos. 

Suponha que voce tenha uma pequena casa de campo. Certamente, tera 

esperar muitas semanas ate que alguem fac;a uma oferta pela sua propriedade. Se 

voce precisar vende-la imediatamente, devera aceitar urn prec;o bern abaixo do valor 

desejado inicialmente. Esse sera o custo de transformar urn bern pouco liquido em 

dinheiro vivo. 

Vender uma parte ou toda uma pequena empresa pode ser muito dificil. 

Se voce tern mais s6cios na empresa que desejam continuar no negocio, nao vai ser 

facil associar estranhos. Adicionalmente, os livros contabeis de uma pequena 

empresa podem esconder dividas trabalhistas ainda nao reclamadas pelos 

empregados, alem de eventuais sonegac;Qes fiscais feitas no passado e ainda 

sujeitas a fiscalizayao. Tudo isso torna a venda da participayao em uma pequena 

sociedade muito dificil de ser concretizada, a nao ser que se concedam grandes 

descontos. 



27 

Muitas empresas foram levadas a falencia porque detinham bens muito 

pouco liquidos e nao conseguiram vende-los a tempo de pagarem suas dividas. 

2.3.3.5. RISCO DE PERDA do PODER de COMPRA -INFLACAO 

Imagine voce tinha investido em urn titulo publico, com dez anos de prazo 

com juros fixos de 8% ao ano. Se a infla~o sofre urn drastico aumento atinge a cas 

dos 20% ao ano , voce estara perdendo o seu poder de compra. Os prec;os das 

mercadorias em geral terao subido muito mais do que o rendimento de seu capital. 

Esse rico oferecido pela inflac;ao nas aplicayaes de renda fixa. Numa visao de curto 

prazo a Iongo prazo urn galope da infla~o ou urn plano heterodoxo implementado 

pelo governo podem gerar perdas nesses investimentos. 

2.4 COMPOSICAO DO SISTEMA BASICO E OBJETIVO DE 

INFORMACOES CONTABEIS PARA NOVOS 

EMPREENDEDORES NAS TOMADAS DE DECISOES. 

2.4.1. METODO DE CONTROLE 

"CONTABILIDADE e urn sistema de informac;oes destinado a prover seus 

usuarios de dados para ajuda-los a tomar decisao". (MARION, J. C. 0 ensino da 

contabilidade. Sao Paulo: Atlas, 1966) 
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Sabe-se que, assim como nao existem duas pessoas iguais, nao existem 

tambem duas empresas iguais, ainda que pertenc;am ao mesmo setor e operem com 

os mesmos produtos ou servic;os. 

A consequencia imediata deste fato e que, da mesma forma, nao deverao 

existir dois sistemas de controle iguais. Cada empresa tern suas particularidades, 

sua cultura, seu processo diferenciado, seus metodos de trabalho e de 

administrayao, suas necessidades especificas de informac;oes e sua politica, 

objetivos, principios, personalidade e nivel de competencia propria. Assim no 

desenho e na estruturac;ao de urn sistema de controle, a c6pia pura e simples 

costuma gerar maus resultados. 

Os principios basicos nos quais se ap6iam os sistemas de controle sao 

sempre os mesmos. Mas sua aplicayao pratica nos quais se ap6iam os sistemas de 

controle devera incorporar adaptac;oes que tornem adequados as particularidades e 

as necessidades especificas de cada empresa. 

E pertinente que haja uma harmonia muito intensa entre o Contador e o 

Empresario, para que as informac;oes transmitidas, sejam claras e bern entendidas 

pelo empreendedor, fato que sem duvida ira auxilia-lo na tomada de decisao 

independente do setor da empresa. Acredita-se, que ja no contato inicial entre os 

dois seja importante saber se o empresario tern pelo menos algum conhecimento 

basico do que e a contabilidade, questionando em uma linguagem simples para que 

seja entendido e nao com termos tecnicos, quais irao dificultar as respostas de urn 

leigo. Por outro lado o contador tera que se interar das caracteristicas do nicho de 

mercado, da missao organizacional, crenc;as, valores e os objetivos da empresa na 

mente deste empresario. 
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"Segundo (SOUZA,2003, P.19) somos surpreendidos por alguns alunos 

dizendo que sentem ojeriza por esta maravilhosa ciencia, ja que nao conseguem 

entende-la ou porque, quando tiveram algum contato no passado com a mesma, 

ficaram desapontados ja que ela nao entrava em suas cabec;as e nao conseguiam 

apreender nada." 

Oeste exemplo, observa-se do porque muitas empresas nao chegam a 

completar 5 anos de existencia (SEBRAE-SP, 2004); urn dos fatores que contribui 

para isso e a linguagem tecnica do contador, que faz o MPE, que nada conhece da 

materia, criar varios sistemas de controle do controle do controle, e com isso nao 

passa dados precisos da empresa, e como passou informac;Oes que sao falsas ao 

contador, desvaloriza o trabalho que e uma ferramenta importante, e s6 resta ao 

contador cobrar urn pequeno valor mensal para elaborac;ao das guias para 

pagamento de tributos, e o caos para ambas as partes. 

A elaborac;ao de urn plano estrategico para vida da empresa, inicia pela 

harmonia, mesma linguagem, entendimento e orientac;ao com metodologia 

adequada entre o MPE e contador. 

2.4.2 FLUXO DE CAIXA 

"E urn instrumento de controle que tern por objetivo auxiliar o empresario 

a tomar decisoes sobre a situac;ao financeira da empresa". Consiste em urn relat6rio 

gerencial que informa toda a movimentac;ao de dinheiro (entradas e saidas) sempre 

considerando urn periodo determinado, que pode ser uma semana, urn mes etc. 

(SEBRAE-MG 2004). 



30 

E muito freqOente, o empresario ter muitas duvidas sobre as finan~s da 

empresa. E financ;as como se sabe e fundamental para susten~o de urn neg6cio 

tanto para sobrevivencia como para sua evoluc;ao, competitividade e perenidade. 

Uma ferramenta que facilita esse trabalho e conhecida como Fluxo de 

Caixa. Trata-se de urn controle que auxilia na visualizac;ao e compreensao das 

movimentac;oes financeiras num periodo preestabelecido. 

Sua grande utilidade e permitir a visualiza~o de sobras ou faltas de caixa 

antes rnesmo que ocorra, possibilitando ao empresario planejar melhor suas ac;6es. 

Na verdade, toda a ac;ao realizada por uma empresa resume-se a entrada 

ou saida de dinheiro. E nesse jogo de entra-e-sai que o Fluxo de Caixa mostra sua 

importancia, pois nos ajuda a perceber bern antes quando vai faltar ou sobrar 

recurso. 

Os momentos de escassez de credito, altas de juros, queda de 

faturamento, entre outros, exigem do empresario uma gestao financeira cada vez 

mais eficiente. Sendo assim torna-se necessaries utilizar controles financeiros que 

permitam conhecer com mais eficiencia os recursos do caixa. 

Atualmente autores citam os pontos mais importantes a serem 

considerados; 

Saldo inicial - e o valor constante no caixa no inicio do periodo considerado para 

elaborac;ao do Fluxo. E composto pelo dinheiro da gaveta mais os saldos bancarios 

disponiveis no saque. 

Entradas de caixa - correspondem as vendas realizadas a vista bern como a outros 

recebimentos, tais como duplicatas, cheques pre datados, futuras de cartao de 

credito etc., disponiveis como dinheiro na respectiva data. 



31 

Saidas de Caixa - corresponde a pagamentos de fornecedores, pr6 Iabore 

(retiradas dos s6cios), alugueis impostos, folha de pagamento, agua, luz, telefone e 

outros, entre outros. 

Saldo Operacional - representa o valor obtido de entradas menos as saidas de 

caixa na respectiva data.Possibilita avaliar como se comportam seus recebimentos e 

gastos periodicamente, sem a influencia dos saldos de caixa anteriores. 

Saldo final de caixa - representa o valor obtido da soma do Saldo lnicial com o 

Saldo Operacional. 

Permite constatar a real sobra ou falta de dinheiro em seu neg6cio no 

periodo considerado e passa a ser o Saldo lnicial do proximo periodo. 

Assim, trabalhar com valores previstos e compara-los com o realizado 

(acontecido na data) ah~m de mostrar futuras faltas ou sobras de caixa, permite 

tomar decisoes antecipadas sobre aumento de compras, liquidayoes, 

racionalizayoes de custos, hora certa para fazer investimentos e ate mesmo sobre a 

possibilidade de retirar mais pr6-labore sem sangrar a empresa. 



MODELO DE FLUXO DE CAIXA 

FLUXO DE CAIXA 
Vendas a Vista 

Realizado 
Mai/03 01/06 a 

08/06 
09/06 a 
15/06 
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Projetado 
16/06 a 23/06 a jun/03 
22/06 30/06 

4.850,40 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00 

~ rc 
0 

Cobram;a 
Duplicatas 
Resgate
aplica~es 
financeiras 

65.899,05 18.150,90 17.145,44 18.120,40 34.150,20 87.566,94 

17.899,00 

Emprestimos 10.100,00 
Alugueis 2.500,00 
Recebidos 
Outras Entradas 150,00 
A-TOTAL DOS 
RECEBIMENTOS 101.398,45 

Fornecedores 45.005,20 
Compras a Vista 

1.990,00 
Tributos 

7.155,90 
Folha de 
Pagarnento 15.190,00 
Despesas Gerais 

7.199,05 
Amortizayao 
Emprestimos 11.420,50 
Outras Saidas 

3.450,20 

B-TOTALDOS 
PAGAMENTOS 91.410,85 
SAL DO 
ANTERIOR 

SALDO DA 
SEMAN A 9.987,60 

SAL DO 
ACUMULADO 9.987,60 

10.000,00 

29.350,90 

15.165,04 

1.000,00 

1.765,00 

10.155,00 

2.150,00 

1.000,00 

31.235,04 

9.987,60 

(1.884,14) 

8.103,46 

5.400,00 5.400,00 

10.000,00 

2.500,00 2.500,00 
0,00 

26.245,44 19.320,40 35.550,20 110.466,94 

12.190,40 9.805,40 18.167,80 55.328,64 

500,00 400,00 300,00 2.200,00 

5.190,00 159,00 270,00 7.384,00 

1.500,00 5.400,00 500,00 17.555,00 

4.005,00 1.100,00 1.050,00 8.305,00 

5.155,00 5.188,00 10.340,00 20.683,00 

1.050,00 1.000,00 1.000,00 4.050,00 

29.590,40 23.052,40 31.627,80 115.505,64 

8.103,46 4.758,50 1.026,50 

(3.344,96) (3.732,00) 3.922,40 (5.038,70) 

4.758,50 1.026,50 4.948,90 4.948,90 
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2.4.3 CONTROLE DO ESTOQUE 

0 termo "estoque" e bastante comum em bibliografias que tratam da 

administra~o da produ~o. dos materiais e financeira. 

Estoques consistem de materias-primas e partes componentes que uma 

empresa adquire de fontes externas {fornecedores) e montagens finais que a propria 

empresa fabrica. 

{Slack, 1999, p.381) cita: "[ ... ] como a acumula9ao de recursos materiais 

em urn sistema de transforrna9ao". 

Segundo {Moreira, 1966, p.463), "entende-se por estoque quaisquer 

quantidade de bens fisicos que sejam conservados, de forma improdutiva, por algum 

intervalo de tempo; constituem estoques tanto os produtos acabados que aguardam 

venda ou despacho, como materia-prima e componentes que aguardam utiliza~o 

na produ9ao. 

0 controle do estoque e urn elemento basico em todas as fases do 

sistema de desenvolvimento, planejamento e administra9ao de uma empresa. Sua 

principal meta e descobrir e manter o nivel 6timo de investirnento em estoques. 

Segundo {Slack, 1999, p.380) existem atitudes ambivalentes em rela9ao a estoques: 

"Este e o dilema do gerenciamento do estoque: apesar dos custos e de outras 

desvantagens associadas a manuten9ao de estoques, eles de fato facilitam a 

acomoda~o entre fornecimento e demanda." 

Os perigos na administra~o de estoque estao distribuidos em dois 

pontos cruciais: o primeiro e estoques insuficientes, que interrompem a produ9ao e 

talvez provoquem perda de vendas. 0 segundo sao estoques excessivos que 
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introduzem custos desnecessarios e riscos de obsolescencia. Urn nivel considerado 

ideal esta entre urn e outro extremo. 

2.4.3.1 VANTAGENS E DESVANTAGENS DE MANTER ESTOQUE 

(FARMER, 1998, P.144) menciona dicas para reduyao dos estoques: 

./ Em vez de estocar os itens, organiza-los para serem comprados no 

momento exato de sua utilizayao; 

./ Encontrar maneiras de reduzir os custos de pedido; 

./ F azer previs6es mais rigorosas, assegurando registros corretos e melhor 

planejamento. 

Entretanto, manter estoque tambem representa desvantagens, podendo 

gerar custos, desperdicios e empatando urn capital que poderia ser aplicado em 

recursos mais rentaveis. 

A estocagem custa caro, e muitas empresas precisam manter estoques 

elevados. Urn movimento continuo para reduzir o estoque sem diminuir as atividades 

e necessario para combater a tendencia natural de aumenta-lo, principalmente os 

produtos de preyo mais elevado, estes, devem ser comprados na hora real de usa

los. 

A funyao do controle de estoque e de minimizar o efeito negativo da 

acumulayao de materiais provenientes de vendas nao realizadas, ajudando no 

ajuste do planejamento de produyao. 

0 administrador do controle do estoque deve minimizar o capital total 

investido em estoques, pois ele e caro e aumenta continuamente, uma vez que, o 
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custo financeiro tambem se eleva. Com certeza uma empresa nao pode trabalhar 

sem estoque, pois sua funyao amortecedora entre varios estagios de produyao vai 

ate a venda final do produto. 

Cita-se como principal objetivo do controle do estoque a otimizayao do 

investimento em estoque, aumentando o uso dos meios internos da empresa, 

diminuindo as necessidades de capital investido. 

0 estoque dos produtos acabados, materia-prima em processo nao serao 

vistos como independentes. Todas as decisoes tomadas sobre estes estoques, 

serao consideradas a influencia entre os tipos de estoque e sua real dependencia. 

Os objetivos dos departamentos de compras, de produyao, de vendas e 

financeiro, deverao ser conciliados pela administrayao de controle de estoque, sem 

prejudicar a operacionalidade da empresa. A responsabilidade da divisao de 

estoques ja e antiga; os materiais caem sobre o almoxarife, que zela pelas 

reposiyoes necessarias. 

2.4.3.2 PRINCIPIOS BASICOS PARA CONTROLE DE ESTOQUE 

Planejar e organizar os estoques para que gerentes de produyao possam 

tomar decisoes adequadas ao born funcionamento da empresa. Segundo (DIAS, 

1993, p.391) para organizar urn setor de controle de estoque inicialmente, precisa

se: 

./ Determinar "o que" deve permanecer em estoque; 

./ Determinar "quando" se devem reabastecer os estoques; 
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./ Determinar "quanto" de estoque sera necessaria para urn periodo pre 

determinado; 

./ Acionar o departamento de compras para executar aquisi98o de estoque; 

./ Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as 

necessidades; 

./ Controlar os estoques em termos de quantidade e valor fornecendo 

informac;oes sobre a posi98o de estoque; 

./ lnventariar periodicamente, para uma avaliac;ao das quantidades e 

situa98o do material estocado . 

./ ldentificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados. 

Obedecendo aos principios basicos de controle de estoques, pode-se 

obter urn estoque mais preciso, podendo maximizar o lucro, e diminuir os custos de 

estocagem. 

2.4.3.3 DEMONSTRA TIVO DE RESUL TADO (ORE) 

A Demonstrac;ao do Resultado do Exercicio - ORE e uma das 

demonstrac;oes financeiras exigidas pela lei comercial (artigo 187 da Lei n° 6.404fi6) 

que determina que a apurac;ao do resultado seja feita atraves da apresentac;ao, de 

forma ordenada e vertical, de todas as receitas, seus respectivos custos e de todas 

as despesas, incorridas no exercicio social da empresa. 

A ORE tambem e adotada pela lei tributaria do impasto de renda - pessoa 

juridica (Decreta-lei n° 1.598fi7 e artigo 274 do Decreta n° 3.000/99 - RIR/99). 

Quando do advento da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, esta 
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demonstrac;ao era obrigat6ria apenas para as sociedades anonimas; posteriormente, 

o Decreto-lei n° 1.598f77 estendeu esta obrigatoriedade para as demais pessoas 

juridicas tributadas pelo regime de base no lucro real. 

lmportancia - fornecer dados essenciais aos administradores, economistas, 

diretores, acionistas e terceiros, servindo como fonte de informac;oes para analise e 

desenvolvimento economico-financeiro da empresa. 

Objetivo - demonstrar as operac;oes contabeis que possam ter influencia no 

patrimonio liquido da empresa, destacando todos os fatos de forma clara e 

ordenada, bern como os resultados finais da atividade principal e acess6ria. 

Finalidade - apurar o lucro ou prejuizo do exercicio. 

Forma de apresentac;io - deve ser elaborada de forma estruturada, confrontando 

dois exercicios sociais, padronizando com base na legislac;ao em vigor, afim de, 

oferecer uma visao global dos fatos contabeis ocorridos na empresa. 

2.4.3.4. DEMONSTRACAO DO RESUL TACO DO EXERCiCIO (Lei 6.404f76; 

Dec-Lei 1598f77; Lei 9.065/95) 

A funyao economica da Contabilidade e a apurac;ao do redito. Redito quer 

dizer "o resultado", este resultado pode ser positivo ou negativo. Sendo positivo, 

dizemos que teve lucro; se negativo, que teve prejuizo. Normalmente, o exercicio 

social de uma pessoa juridica tern durac;ao de urn ano, que e o periodo para a 

apurayao do resultado, isto nao impede que possa ser encerrado em qualquer data, 
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a criterio da administragao. Sob a 6ptica gerencial, a pessoa juridica deve elaborar 

balan~s intermediarios ou, sistematicamente, encerrar mais de urn balanc;o por ano. 

Para saber se a pessoa juridica auferiu lucro ou prejuizo, faz-se 

necessario o confronto das receitas com os custos e despesas. Se a receita total for 

maior do que os custos e a despesa totais, a pessoa juridica tera auferido lucro e, 

em caso contrario, prejuizo. 

Esta demonstrac;ao engloba as receitas, as despesas, os ganhos e as 

perdas do exercicio, apurados pelo regime de competencia, ou seja, independente 

de seu pagamento, serao consideradas realizadas quando da ocorrencia do fato 

gerador que a originou. 

SEGUE ABAIXO - EXEMPLO DE UM QUADRO DO ORE PARA ANALISE PELO 

EMPRESARIO 



Obs.: CMA ou CMV (Custo dos Materiais Adquiridos ou Custo dos Produtos Vendidos) sao os gastos efetuados 
nas compras de materias-primas e materiais ou na aquisi~o de mercadorias. 
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3 CONSIDERACOES FINAlS 

Globalizayao implica uniformiza~ao de padroes economicos e culturais em 

Ambito mundial. Historicamente, ela tern sido indissociavel de conceitos como 

hegemonia e dominayao, da qual foi, sempre, a inevitavel e previsivel conseqUencia. 

0 termo globaliza~ao e os que o antecederam, no correr dos tempos, definem-se a 

partir de uma verdade mais profunda, isto e, a apropria~ao de riquezas do mundo 

com a decorrente implanta~ao de sistemas de poder. 

0 crescimento do sistema financeiro internacional constitui uma das 

principais caracteristicas da globaliza~ao. Urn volume crescente de capital 

acumulado e destinado a especula~o propiciada pela desregulamenta~ao dos 

mercados financeiros. lsto significa que, num contexto de desemprego crescente, 

miseria e exclusao social, urn volume cada vez maior do capital produtivo e 

destinado a especula~o. 

Outro fato declarado e que o avan~o das telecomunica~oes e da 

informatica aumentou a capacidade dos investidores realizarem transa~oes em nivel 

global. 

E. importante citar que a liberaliza~ao do comercio e a abertura dos 

mercados nacionais tern produzido o acirramento da concorrencia. Ate a super 

explora~ao do trabalho e cada vez mais urn instrumento dessa disputa. 0 trabalho 

infantil e o trabalho escravo sao utilizados como vantagens comparativas na guerra 

comercial. Essa pratica, conhecida como dumping (rebaixamento) social, consiste 

precisamente na viola~o de direitos fundamentais, utilizando a superexplora~ao dos 



41 

trabalhadores como vantagem comparativa na luta pela conquista de melhores 

posic;6es no mercado. 

Observamos em dados citados que os cidadaos brasileiros, alem 

de sofrer os efeitos de globalizac;ao, desemprego, preconceito na idade, explorayao 

do trabalho escravo e uma serie de outros fatores de pressao pela sobrevivencia, 

consegue alcanc;ar com muita fe e obstinayao a abertura de seu proprio neg6cio. 

Pela rna formac;ao cultural e pelos desencontros da legislac;ao e de informac;oes, 

iniciam na informalidade ou na abertura de micros e pequenas empresas sem 

qualquer conhecimento contabil ou administrativo, deixando de lado uma ferramenta 

importantissima ate mesmo para suas vidas particulares. 0 efeito torna-se mais 

acentuado quando do contato com profissionais ultrapassados de contabilidade, que 

utilizam uma linguagem tecnica para quem e leigo, e que ainda recebem uma gama 

desordenada de informac;oes, e sao amedrontados pela serie de tributos a pagar ao 

fisco e despesas com a escriturarac;ao da empresa. 

Na continuidade e relevante considerar, que toda a informac;oes recebida 

pelo contador, pseudas ou nao, pelo desconhecimento da importancia, ou por 

considerar que sao fatos passados, sem valor futuro, ou seja sem serventia alguma, 

deixam de ser avaliados e utilizados. 

A importancia da contabilidade desde os tempos mais remotos e fator 

preponderante nao s6 como lanc;amento contabil do ato ja realizado, mas como urn 

sistema de informac;ao antes mesmo que o ato acontec;a, para que a tomada de 

decisao seja adequada. Segundo (HALFELD 2.001, p.1) "Muitos medicos, dentistas, 

advogados, engenheiros e jornalistas nunca tiveram a oportunidade de conhecer os 

principios da administrac;ao, de contabilidade ou de matematica financeira. Estas 
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pessoas embora sejam bern capacitadas proftssionalmente, acabam equivocando-se 

diante decisaes sobre dinheiro". 

Hoje mais do nunca em uma economia globalizada e muito competitiva, o 

uso de ferramentas para se administrar urn negocio e tomar decisaes deve ser 

avaliada em seus minimos detalhes para que possibilitem a9oes rapidas e eftcientes 

maximizando a participayao da empresa no mercado, minimizando seus custos e 

consolidando a sua marca. 

Para isto, a necessidade exige a criayao de urn sistema basico e objetivo 

de informayaes contabeis, aonde o micro e pequeno empreendedor possam 

concientizar-se da extrema necessidade de aprender a utilizar esta ferramenta 

contabil, se adequando a globalizayao, contribuido na busca dos objetivos da 

organizayao e lhe auxiliando na gestao empresarial. E importante para manutenyao 

a contratayao de urn personal accountant . 

0 processo de planejamento e controle das empresas desenvolveu-se 

numa visao de modelo de gestao. Uma gestao eficaz da informayao, financeira e 

economica, necessaria a empresa contribuindo com uma alta eftciencia na relayao 

custo/beneficio da gerayao de informa9ao. 

Assim, a utilizayao do sistema, seja contabil ou gerencial, deve considerar 

todas as integrayoes com os demais sistemas operacionais da empresa, objetivando 

evitar a prolixidade de dados e a maximizayao do uso das informayoes. 

As maiorias das empresas ainda tomam decisoes baseadas no feeling 

empresarial, nas experiencias praticas etc ... 

A competi9ao exige esforyos no neg6cio da empresa, no 

comprometimento como continuo aperfeiyoamento de sua estrutura organizacional 



43 

e prioridade na eliminac;ao de desperdicios. Este sistema deve contribuir, nesse 

sentido, fazendo com que as empresas alcancem urn diferencial competitivo e 

identifiquem as oportunidades no seu macro-ambiente organizacional, respondendo 

pela disseminayao de conhecimento, modelagem e implantayao de sistemas de 

informac;oes. 

Concluindo, ao expor uma contribuic;ao aos micros e pequenos 

empresarios do nosso pais, e sem duvida alguma, evidenciar uma necessidade 

minima de conhecimento contabil, ao iniciar urn negocio proprio. 

Pelas experiencias na propria pele passadas e aprendidas, com suor do 

rosto, muito trabalho, empenho e dedicayao e muita dor de cabec;a, alem de uma 

serie de preocupac;oes de tirar o sono de qualquer ser humano. 

Contador formado pela FESP, mais pela graduayao do que para o 

profissionalismo, sempre me considerei apto a exercer qualquer cargo ou func;ao em 

uma empresa. Jamais dei tanta importancia a conhecimentos teoricos e 

particularmente a ciencia contabil. Apos iniciar meu proprio negocio, busquei todos 

os tipos de controle para se utilizar em uma micro empresa, e nao consegui chegar 

a Iugar algum. Apos varios anos de tentativa, resolvi voltar a uma instituic;ao de 

ensino, na qual com uma visao de saber o que buscava, consegui encontrar a pec;a 

que faltava em meu quebra cabec;a. Redescobri o alto grau da importancia de se 

desarmar e como corayao receptivo, humildade e sede de conhecimento, notei o 

quanta e simples e vital a contabilidade para qualquer pessoa, que busca saber 

administrar sua vida pessoal ou empresarial. 
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Sempre me achei auto-suficiente e conhecedor de muitos assuntos, 

inclusive para administrar urn negocio proprio em comercializar qualquer tipo de 

produto, mas confesso que me enganei. 

A necessidade de ser orientado a locais, onde se possa apreender a ser 

urn empreendedor e que me estimulou a levar este sistema basico e objetivo de 

informac;Oes contabeis como uma contribui~ao a quem esta iniciando ou ja tern seu 

proprio negocio. 

Este sistema e bern basico, e para que tenha seu efeito maximizado de 

born entendimento, recomendo a cria~ao de urn curso especifico de informa~oes 

contabeis. Este curso deve ser transmitido atraves de uma linguagem simples, 

objetiva, com flexibilidade de horario e que abranja os micros e pequenos 

empresario, independente do grau de escolaridade, tempo de experiencia, sendo 

ainda adequado a caracteristicas individuais de cada ramo de atividade. 

Entendendo do assunto, acredito que estes novos empreendedores irao 

diminuir os sofrimentos desnecessarios, abreviando o tempo para alcan~rem o 

sucesso empresarial. 
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AN EX OS 

ANEXO I- Tabela da estimativa dos desempregados, por sexo, de 

1998 a 2004 regiio metropolitanas de Recife, Salvador, Sao Paulo e 

Distrito Federal pelo DIEESE 
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ANEXO II- Natalidade e mortalidade de empresa 2003 e 2005 pelo 

JUCEPAR 
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ANEXO Ill - GRAFICOS - SEBRAE 



Pagina 1 de 1 

file://C:\ Verally\ Verally\ W AL TER\Monografia\Sebrae%20%20Mortalidade%20de%20E ... 19/7/2005 



49 

ANEXO IV- TABELAS DIVERSAS 
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